
Protokoll vid årsstämma för Brf Stören 15 gällande
verksamhetsåret 201,4

Plats: Bengt Ekehjelmsgatan 1

Tid:24 juni 2015 kl. 18.30

1. Öppnande av stämman
Stämman öppnades av Thomas Häggqvist.

2. Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av stämmoordförande
Elisabeth Kalder6n, extern gäst från Bostadsrätterna, valdes till stämmoordforande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Frida Sundh valdes som protokollförare.

5. Val av två iusterare tillika rösträknare
Stämman valde Gautam Parekh och Thomas Häggqvist till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman godkände utlysningen.

7. Fastställande av röstlängd
Stämman fastställde röstlängden utifrån medlemsforteckningen. 1B medlemmar
närvarade varav L7 var röstberättigade. Dessutom inlämnades 8 fullmakter.

B. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelseordförande föredrog styrelsens årsberättelse samt ekonomiska redovisning.
Stämman beslutade att lägga detta till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse
Revisorns berättelse föredrogs. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen.

12. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret.



13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Stämman beslutade att utge ett arvode pä 67 000 kronor inkl. sociala avgifter till
styrelsen att fordela till ledamöterna. Revisorns arvode utgår enligt faktura.

L4.Yal av styrelseledamöter och suppleanter
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter. Stämman beslutade att rösta för
styrelsens förslag på ordinarie ledamöter vilket var foljande:

Thomas Häggqvist
Frida Sundh
Marie fönsson
Jan Ohlin
Katarina Marteleur
Cecilia Edström

Det beslutades att det ska vara 5 suppleanter.

Sex suppleanter var föreslagna:
Karl-Erik Cedemo
Susanne Löfmark
Eskil Stenstrand

facob Ohlin
Madeleine van der Veer
Oskar Eriksson

Utfallet efter sluten omröstning var följande:
Karl-Erik Cedemo
Susanne Löfmark
Eskil Stenstrand
facob Ohlin
Madeleine van der Veer

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisor for 2015 valdes Bodil Nordin, auktoriserad revisor på Grant Thornton.

16. Val av valberedning
Det beslutades att Gautam Parekh ska ta huvudansvar för valberedningen och försöka
engagera en eller två till att hjälpa honom med detta arbete.

17. Avslutande av stämman
Stämmoordforanden tackade för visat intresse och engagemang och förklarade 2014 års
ordinarie stämma avslutad.



Frida Sundh
Vid protokollet Thomas Häggqvist

Justerare

Elisabeth Kalder6n
Stömmoordförande

Gautam Parekh

Justerare


